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Nationale Sportweek 
Stap op de fiets en maak kennis met  
sport- en beweegaanbieders in Lelystad 

Vrijdag 18 t/m zondag 27 september 2020

Sport doet iets met je! Het maakt je fit en het geeft je zelfvertrouwen. Sport verbroedert. Je bouwt 
vriendschappen op, zowel op als naast het veld. Sportaanbieders dagen jou uit om deze mooie kanten 
van sport te ontdekken. Maak daarom tijdens de Nationale Sportweek gratis kennis met sport en 
bewegen bij de in totaal 21 deelnemende aanbieders in Lelystad. Doe je aan drie of meer activiteiten 
mee, dan maak je ook nog eens kans op een waardebon van € 200,-, die je kunt uitgeven bij  
Sportpaleis Almere. 

Clinics
Sportdagen

Open dagen
Toernooien 



Sportaanbieders in Lelystad nodigen alle inwoners uit om de prachtige kanten van sport en bewegen te 
ervaren. In het eerste en tweede weekend zijn er kennismakingsclinics en toernooien. Je basketbalt, volleybalt 
of voetbalt bijvoorbeeld. Of je doet mee aan activiteiten waar je misschien nog nooit van hebt gehoord, zoals 
luchtscouting en American Football. Kies jouw activiteiten snel uit! Onderstreep ook alvast woensdag 23 
september in je agenda. Dan is er een sportdag voor volwassenen met onder meer hockey, valpreventie, 
steppen en fitness. Inwoners met een visuele beperking doen op zaterdag 26 september mee aan de 
Multisportdag. Sport doet iets met je, dus doe mee aan de Nationale Sportweek!

Kinderen en jongeren t/m 18 jaar  
Roeien (open dag)

Roeivereniging Pontos (Griend 33-60) 
10 - 18 jaar  
10.00 - 16.00 uur 
Geen inschrijving 

Luchtscouting (open dag)
Luchtscouts Lelystad (Kofschip 2) 
7 - 18 jaar  
10.00 - 16.00 uur 
Geen inschrijving 

Voetbal (basistest voetbalniveau)  
EA De La Fuente Academy (Sportcomplex De 
Rietlanden buitenveld, Grietenij 22-02) 
8 - 11 jaar  
10.00 - 16.00 uur   
Inschrijven via www.lafuenteacademy.nl  
o.v.v. naam en leeftijd (max. 16 deelnemers)

Programma
Zaterdag 19 september

Volleybal (clinics) 
Volleybalvereniging Volta (Sportcomplex  
De Rietlanden, Grietenij 22-02) 
6 - 18 jaar  
13.00 - 16.00 uur  
Inschrijven via voorzitter@vvvolta.nl  
(max. 24 deelnemers)

Alle leeftijden
Judo (kennismakingsclinic op inloop binnen 
genoemde tijden)

Judo Vereniging IJsselmeer (Sportcentrum  
De Koploper, Badweg 21) 
13.00 - 15.30 uur  
Geen inschrijving

Atletiek (open dag, ook voor mensen met een 
beperking) 

AV Spirit (Sportparkweg 2) 
11.00 - 14.00 uur  
Geen inschrijving

Ervaar wat sport met je doet

Let op! Sommige activiteiten vinden niet plaats op het adres 
van de sportaanbieder. Hou daarom altijd de locatie die in de 
folder staat aan.

mailto:voorzitter@vvvolta.nl


Kinderen en jongeren t/m 18 jaar  
Voetbal (basistest voetbalniveau)

EA De La Fuente Academy (Sportcomplex De 
Rietlanden buitenveld, Grietenij 22-02) 
12 - 15 jaar 
10.00 - 16.00 uur   
Inschrijven via www.lafuenteacademy.nl  
o.v.v. naam en leeftijd (max. 16 deelnemers)

Basketbal (kennismakingsclinics)
Flevo Musketiers (Sportcomplex  
 De Rietlanden, Grietenij 22-02) 
8 - 18 jaar 
13.00 - 14.00 uur, 14.00 - 15.00 uur  
en 15.00 -16.00 uur 
Inschrijven via activiteitencommissie@
flevomusketiers.nl o.v.v. naam en leeftijd  
(max 40 deelnemers per clinic) 

Trampolinespringen (kennismakingsclinics en  
vrij springen)

Jumpsquare Lelystad (De Meent 18-20)
7 - 18 jaar  
14.00 - 15.00 uur of 15.00 - 16.00 uur 
Vooraf inschrijven via 
lelystad@jumpsquare.com. Lees de regels 
voor deelname op de website goed door.
Je ondertekent vooraf op de website 
het zogeheten waiver document.
(max. 40 deelnemers per clinic) 

American Football en Flagfootball (sportdag)
AFL Commanders (Sportparkweg 5) 
8 - 17 jaar 
10.00 - 16.00 uur 
Inschrijven via info@commanders.nl  
o.v.v. naam, geslacht en leeftijd 

Zondag 20 september

Kinderen en jongeren t/m 18 jaar 
Trampolinespringen (kennismakingsclinics en vrij 
springen)

Jumpsquare Lelystad (De Meent 18-20) 
7 - 18 jaar 
16.00 - 17.00 uur  
Vooraf inschrijven via 
lelystad@jumpsquare.com. Lees de regels
voor deelname op de website goed door. Je
ondertekent vooraf op de website het zoge-
heten waiver document. (max. 40 deelnemers)

 
Kinderen/volwassenen
Judo (kennismakingsclinic)

Judovereniging KIAI Lelystad (Gymzaal  
Schouw Noord, Schouw 12-05)  
12 - 99 jaar  
19.30 - 20.45 uur 
Geen inschrijving

Woensdag 23 september

Alle leeftijden 
Judo (kennismakingsclinic voor mensen met een 
beperking)

Judo Vereniging IJsselmeer (Sportcentrum  
De Koploper, Badweg 21) 
15.00 - 15.45 uur 
Inschrijven via jan.lohmeijer@jvij.nl  
(max 10 deelnemers)

Volwassenen 
Volleybal (kennismakingsclinics)

Volleybalvereniging Volta (Sportcomplex  
De Rietlanden, Grietenij 22-02)
Vanaf 18 jaar 
19.30 - 22.00 uur 
Inschrijven via voorzitter@vvvolta.nl  
(max. 24 deelnemers)

Dinsdag 22 september
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Volwassenen/senioren
Sportdag in en rond Sportcentrum 
De Koploper met: 

Steppen (kennismakingsclinic sportsteppen)

Steppin Lelystad (Badweg 21) 
Vanaf 18 jaar (Je kind van 10+ mag ook mee) 
09.30 - 10.30 uur  
Inschrijven via liselot@steppinlelystad.nl 
o.v.v. naam en leeftijd (Verzamelen bij ingang 
Sportcentrum De Koploper) Vol=Vol 

Valpreventie (kennismakingsclinics)
Judo Vereniging IJsselmeer (Badweg 21) 
Vanaf 55 jaar 
10.00 - 10.45 uur en 11.00 - 11.45 uur 
Inschrijven via jan.lohmeijer@jvij.nl  
o.v.v. naam en leeftijd 

Yoga (kennismakingsclinic stoelyoga)
Lobke’s 5 seizoenen (Badweg 21) 
Vanaf 18 jaar  
10.00 - 11.00 uur en 11.15 - 12.15 uur  
Inschrijven via lobkes5seizoenen@gmail.com 
o.v.v. naam en leeftijd
(max. 10 deelnemers per clinic)

Steppen (kennismakinsclinic recreatief steppen)
Steppin Leystad (Badweg 21) 
11.00 - 12.00 uur 
Vanaf 18 jaar (Je kind van 10+ mag ook mee) 
Inschrijven via liselot@steppinlelystad.nl 
o.v.v. naam en leeftijd (Verzamelen bij ingang 
Sportcentrum De Koploper) Vol = Vol

Fitness (vrij fitnessen en circuit fitness)
KernGezond Sport (Badweg 21) 
Vanaf 18 jaar  
12.00 - 17.00 uur 
Geen inschrijving 

Squash (vrij squashen)
KernGezond Sport (Badweg 21) 
Vanaf 18 jaar  
12.00 - 17.00 uur 
Geen inschrijving (Wel melden bij de balie van 
KernGezond i.v.m. bezettingsgraad banen)

Bewegen op Maat (kennismakingsclinic voor 
mensen met een lichte beperking)

Sportbedrijf Lelystad (Badweg 21) 
Vanaf 18 jaar 
16.00 - 17.00 uur 
Inschrijven via s.bensaad@sportbedrijf.nl

Judo (kennismakingsclinic) 
Judo Vereniging IJsselmeer (Badweg 21) 
Vanaf 18 jaar 
19.30 - 21.00 uur  
Inschrijven via jan.lohmeijer@jvij.nl o.v.v. 
naam en leeftijd (max. 16 deelnemer)

Hockey (kennismakingsclinic)
Mixed Hockey Club Lelystad (Sportzaal Horst, 
Horst 20-61) 
Vanaf 18 jaar 
19.30 - 21.30 uur  
Inschrijven via NSW@mhclelystad.nl o.v.v. 
naam en leeftijd (max. 15 deelnemers)
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Donderdag 24 september

Kinderen 
Judo (kennismakingsclinic)

Judovereniging KIAI Lelystad (Gymzaal 
Schouw Noord, Schouw 12-05)  
4 - 6 jaar  
17.30 - 18.15 uur  
Geen inschrijving

Zaterdag 26 september

Kinderen en jongeren t/m 18 jaar 

Volleybal (clinics)
Volleybalvereniging Volta (Sportcomplex
De Rietlanden, Grietenij 22-02) 
6 - 18 jaar  
13.00 - 16.00  uur 
Inschrijven via voorzitter@vvvolta.nl o.v.v. 
naam en leeftijd (max. 24 deelnemers)

Wedstrijdzwemmen (kennismakingsclinic, 
zwemdiploma B verplicht)

Batavia Swim Lelystad (Sportcentrum  
De Koploper, Badweg 21) 
6 - 12 jaar 
15.00 - 16.00 uur 
Inschrijven via www.bataviaswim.nl/
scholierensport (max. 24 deelnemers)

Kinderen/volwassenen  
Roeien (open dag)

Roeivereniging Pontos (Griend 33-60) 
Vanaf 10 jaar  
10.00 - 16.00 uur 

Geen inschrijving

Alle leeftijden 
Multisportdag van 13.00 tot 17.00 uur voor mensen 
met een visuele beperking in Sportcentrum De 
Koploper (Badweg 21). Het programma bestaat uit 
kennismakingsclincis en wordt georganiseerd door 
Stichting GOL, Gehandicaptensport Nederland en 
Sportbedrijf Lelystad. Schrijf je in voor één  
of meerdere onderstaande activiteiten via  
f.vanlin@gehandicaptensport.nl. 

Blindenvoetbal 
Goalball 
Judo 
Klimmen 
Zwemmen 
Dansen 

Zondag 27 september

Kinderen

Voetbal (voetbaltoernooi)
Kids Soccer Skills School / SV Lelystad ’67 
(Sportparkweg 5) 
6 - 12 jaar 
14.15 - 15.45 uur  
Inschrijven via algemeen@svlelystad.nl  
o.v.v. naam, achternaam en geboortejaar

Kinderen/volwassenen
Golf (open dag met diverse activiteiten)

GC Flevoland (Parlaan 2A) 
Vanaf 8 jaar  
10.00 - 15.00 uur  
Geen inschrijving

Fitness
Roeien 
Running Blind
Handboogschieten  
Showdown
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Bij elk bezoek aan een sportaanbieder krijg je een sticker. Heb je een volle kaart? Lever deze dan in vóór
zondag 4 oktober 2020 bij Sportbedrijf Lelystad (De Koploper, Badweg 21) o.v.v. jouw naam en 
telefoonnummer en maak kans op een waardebon van € 200,- voor kleding, schoenen of sportmaterialen bij 
Sportpaleis Almere!

1
2

3

Stap op de fiets en win

Naam:..........................................................................................................................................................................

Telefoonnummer:......................................................................................................................................................

Lid worden?

Ben je op zoek naar een sport die bij je past en wil je je graag aansluiten bij een sportaanbieder? Grijp dan 
je kans! Tijdens de Nationale Sportweek bieden verschillende sportaanbieders kortingstarieven aan voor 
een lidmaatschap. Wees er snel bij! We vinden het prettig als je de vereniging laat weten dat je door de 
Nationale Sportweek lid bent geworden.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Heb je niet genoeg geld om je kind te laten sporten en bewegen? Dan biedt het 
'Jeugdfonds Sport & Cultuur' mogelijk uitkomst! Wil je weten hoe je in aanmerking komt? 
Neem dan een kijkje op de website: www.jeugdfondssportencultuur.nl.

http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/

